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From: Patrik Aspers 

Sent: Tuesday, October 30, 2012 2:44 PM 

To: lars.tornstam@soc.uu.se 

Subject: Epost till personalen 

 

Lars 

Du har tillgång till institutionens epostsystem. Flera anställda har fått 

meddelande av dig skrivna i en ton som jag inte anser vara god. 

Om du skickar fler meddelande om vad anställda enligt din mening bör göra så 

stänger vi av din tillgång till UUs resurser. 

Patrik Aspers, Prefekt 

 

From: Lars Tornstam [mailto:Lars.Tornstam@soc.uu.se] 

Sent: Tuesday, October 30, 2012 3:51 PM 

To: Patrik Aspers 

Subject: Re: Epost till personalen 

 

Du får ursäkta Patrik, men jag har ingen aning om vad det är för mail du 

talar om. 

Kan du vara mer specifik! 

Det enda påpekande jag gjort (till Sandra för ett bra tag sedan) är att den 

socialgerontologiska hemsidan innehåller ett antal döda länkar som behöver 

åtgärdas. 

Det kan du väl inte mena vara illegitimt att påpeka?? 

 

Som du säkert känner till så kapas våra adresser med jämna mellanrum. Jag 

har själv fått mängder med spam som ser ut att komma från någon på 

institutionen - inklusive både dig och mig . 

Kan det vara något sådan som hänt? 

 

Undrar och hälsar 

Lars Tornstam 

 

From: Patrik Aspers 

Sent: Tuesday, October 30, 2012 4:20 PM 

To: 'Lars Tornstam' 

Subject: RE: Epost till personalen 

 

Hej 

Flera personer har tagit upp detta, och bland annat talat om det sätt du 

talar om döda länkar. Du kanske gör saker med goda intentioner, men jag ser 
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inget positivt med dina mails. 

Så för allas bästa så vore det nog bra med att du upphör med påpekanden. 

Patrik 

 

From: Lars Tornstam 

Sent: Tuesday, October 30, 2012 4:35 PM 

To: Patrik Aspers 

Subject: Re: Epost till personalen 

 

OK Patrik, om det nu blivit så lågt i tak på institutionen att det inte 

anses legitimt att påpeka brister, så får jag väl sluta att göra det. 

Men, jag fick ju inget svar på vilka "Flera anställda" det är som skulle ha 

fått mail från mig, och vilka mail som åsyftas. Tacksam för rakare besked! 

Och, vad tycker du egentligen själv om tonen i ditt eget mail, där du hotar 

med "avstängning" om jag inte upphör med att komma med synpunkter? 

 

Undrar och hälsar 

Lars Tornstam 

 

From: Lars Tornstam 

Sent: Tuesday, October 30, 2012 7:31 PM 

To: Patrik Aspers 

Subject: Fw: Epost till personalen 

 

PS. 

Vill påminna dig om att jag själv inte bara varit och är en internationellt 

tongivande professor, utan också har varit prefekt för institutionen i 

sammanlagt 13 år,  och kanske därför oroas när allt verkar gå utför - 

inklusive ditt mästrande mail med hot om "avstängning" -   till mig, som 

fortfarande tror på öppen och tuff dialog  - utan märkliga hotelser om 

"avstängning". Vem är du egentligen?? 

 

(från Lars de 31 oktober 2012) 

Bäste Patrik Aspers! 

 

Sedan du mailade mig ditt märkliga hot om "avstängning" har jag mått  

riktigt, riktigt dåligt. 

Inte för att det på något sätt skulle hindra mig från att skicka mail till  

dig eller någon annan på institutionen, utan för det skulle hindra mig  
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att ta emot  och svara på de många mail jag varje vecka får från både in-och  

utländska människor, som vill ha råd, vägledning, kommentarer etc. om det  

gerotranscendensbegrepp jag utvecklat, och som nu spritt sig över världen,  

och som givit viss glans åt den sociologiska institutionen i Uppsala:  

(http://www.soc.uu.se/en/research/research-fields/the-social-gerontology-group/research/the-

theory-of-gerotranscendence/). 

Du kan ju kolla på nätet hur många träffar du får när du söker på den  

engelska stavningen Gerotranscendence! Det brukar pendla mellan 12.000 och  

15.000 träffar - ibland upp till 35.000. Googles sökfunktion är lite  

märklig. 

 

Nu har jag ett förslag. Om du gräver ner stridsyxan och tar tillbaka ditt  

hot så lovar jag att aldrig någonsin skriva ett mail till någon anställd vid  

institutionen. 

I överenskommelsen vill jag också gärna ha med att jag aldrig någonsin mer  

ska behöva få något mail från dig - bortsett från ditt OK till avtalet. 

 

Deal? 

 

Hälsar 

Lars Tornstam 

 

Något OK till avtalet kom aldrig, och i och med införandet av det nya webbsystemet gick det 

ju inte heller inte att hålla mitt löfte ensidigt. Med min IT-kompens har jag bara varit tvungen 

att synliggöra vissa allvarliga brister i samband med övergången till det nya och sämre 

systemet – t.ex. att alla interna och externa länkar som pekar på dokument vilka laddats upp i 

”bakgrunden” inom det gamla systemet, nu är döda länkar. 

För att hoppa över en del kommunikation om rent IT-tekniska ting, så sträckte jag ändå ut 

handen en aning som svar på hans brev att han hittat en lösning på mina frågor – att stänga av 

mig helt. Ett mail från den 3 juni i år 2013: 

 

Bäste herr Prefekt! 

 

Den "lösning" du funnit är inte någon lösning, utan ett yxhugg i ryggen på  

den som tagit initiativet till institutionens allra första och prisbelönade  

webbsida, liksom skapare av den sida på institutionens webbplats som genom  

åren varit den näst mest välbesökta efter institutionens startsida på  

svenska. 

Under mina egna sammanlagt 13 år som prefekt för institutionen har jag  

aldrig någonsin "funnit en lösning" i form av något liknande yxhugg, utan  

http://www.soc.uu.se/en/research/research-fields/the-social-gerontology-group/research/the-theory-of-gerotranscendence/
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alltid arbetat med konstruktivt samarbete som mål och metod. Införandet av  

de årliga institutionsdagarna är ett exempel på denna anda. 

 

I ditt snorkiga brev till mig mörkar du förstås också de problem jag påtalat  

med den nya siten - t.ex. att alla bakgrundsdokument, som fanns lagrade där,  

inte längre är nåbara via t.ex. Diva. Själv har lagt ner många timmars  

arbete på att hitta, kopiera och överföra dessa dokument till  

bakgrundsdokument i det nya systemet, samt därefter ändra länkadresserna i  

Diva. 

 

Varför inte gräva ner yxan till förmån för konstruktivt samarbete? 

 

Lars Tornstam 


